De feiten

23.500 m2
Grootte: 20 hectare Bosplantsoen:
23.500 m2

Natuurlijk
investeren in
zonne-energie

8
Trafohuisjes: 8

5

145

20 ha
200 m

Natuurvriendelijke Bomen: 145
oever: 200 meter

18.766 kWp

41.704
Zonnepanelen:
41.704

Productiecapaciteit:
18.766kWp

17.000.000 kWh
Verwachte
hoeveelheid
geproduceerde
energie gemiddeld
per jaar:
17.000.000 kWh

Poelen: 5

6.600
Aantal huishoudens jaarlijks
voorzien van
groene stroom:
6.600

Voedsel, rust en
ruimte voor dieren,
insecten en veel
plantensoorten

7.80010.200 ton
Jaarlijkse
C02-besparing:
7.800-10.200 ton
~ de uitstoot van
ca. 8000 benzineauto’s per jaar

Zonnepark Klarenbeek is door
Prowind BV gezamenlijk met de
buurtbewoners van Klarenbeek
ontworpen. Door het uitgeven van
ZonDelen komt vijftig procent
van Zonnepark Klarenbeek
beschikbaar voor lokaal eigendom.
Deze financiële participatie
wordt georganiseerd door de
energiecoöperaties deA en ERV.

Prowind
Prowind verzorgt de
projectontwikkeling van burgerinitiatieven voor grootschalige
duurzame energie. Dat doen we
op basis van actieve participatie,
waarbij we op professionele,
flexibele en transparante wijze
samenwerken met alle belanghebbenden en respectvol omgaan
met mens, dier en milieu.
www.prowind.com

deA

Zonnepark Klarenbeek aan de Broekstraat gaat
vanaf oktober schone energie opwekken met
aandacht voor mens, dier en natuur. Dankzij
crowdfunding kan iedereen meeprofiteren
van dit unieke project van de duurzame
energiecoöperaties deA en ERV. Investeren
in ZonDelen levert een prima rendement
op. Maar er is meer: je bouwt mee aan een
duurzame toekomst met meer zonne-energie
en meer natuur. Ook is er een gebiedsfonds
voor Klarenbeek. Een zonnepark dat de natuur
versterkt, samen maken we het mogelijk.

Informatie en voorwaarden: zonneparkklarenbeek.nl

Hoe werkt het?
ERV en deA zijn voor de helft
eigenaar van Zonnepark
Klarenbeek. Ze geven 4.120
ZonDelen uit met een waarde van
250 euro. Je bepaalt zelf
hoeveel je investeert.

Uitkering per ZonDeel
2021
2022 €25,42 €16,67

€8,75

2023 €24,84 €16,67

€8,17

2024 €24,25 €16,67

€7,58

2025 €23,67 €16,67

€7,00

Wat levert het op?

2026 €22,91

€16,67

€6,42

De ZonDelen hebben een looptijd
van 15 jaar en 4 maanden.
Jaarlijks ontvangt de deelnemer
een vijftiende deel terug, 16,67
euro per ZonDeel, en 3,5% op de
nog resterende waarde van het
Zondeel. De verwachte uitkering
over de hele termijn bedraagt
320 euro per ZonDeel. De eerste
uitkering is in het voorjaar van
2023. Hoeveel het zonnepark
opwekt, kun je online zien. Ook
krijg je jaarlijks een overzicht van
de opgewekte energie.

2027 €22,50 €16,67

€5,83

2028 €21,92

€16,67

€5,25

2029 €21,34

€16,67

€4,67

2030 €20,75 €16,67

€4,08

2031 €20,17

€16,67

€3,50

2032 €19,59

€16,67

€2,92

2033 €19,00

€16,67

€2,33

2034 €18,42

€16,67

€1,75

2035 €17,84

€16,67

€1,17

2036 €17,25

€16,67

€0,58

Jaar Totaal Aflossing

Rente

Duurzame energiecoöperatie
Apeldoorn is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners
en bedrijven in de gemeente
Apeldoorn. We helpen energie
besparen en wekken duurzame
energie op. Samen en in de buurt.
www.de-a.nl

ERV
EnergieRijk Voorst is een energiecoöperatie in de gemeente Voorst.
Als coöperatie willen we energie
besparen, energie zelf opwekken
en onafhankelijk zijn van de grote
energieleveranciers.
www.energierijkvoorst.nl

